AMIGURUMI POMPOEN
© Leigh Cain van Evil Widgets
Vertaling door charami.com

DISCLAIMER:
Dit patroon behoort toe aan Leigh Cain (http://www.evilwidgets.com/). Ik heb dit patroon
enkel van het Engels naar het Nederlands vertaald.
Hier en daar plaatste ik in het patroon enkele tips/opmerkingen die ik belangrijk vind om te
weten. Doe met deze tips wat je wilt. Anders is het patroon een zo letterlijk mogelijke
vertaling van Leigh Cains originele patroon.

AFMETING
De pompoen meet ongeveer 2,5 cm (1”) hoog en 6,5 cm (2,5”) breed zonder de steel.

BENODIGDHEDEN
−
−
−
−
−
−

Oranje wol voor de pompoen
Bruine of groene wol voor de steel
Vulling
Haaknaald passend bij de gekozen wol
Maasnaald
Schaar
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AFKORTINGEN
L

=

Losse

MIN

=

onzichtbaar minderen = haak twee vasten samen

MR

=

Magische ring

V

=

Vaste

POMPOEN
1.

MR met 6 V. Trek de lus strak.

[6]

2.

2V in elke steek

3.

(V in volgende steek; 2V in volgende steek) x6

4.

(V in volgende 2 steken; 2V in volgende steek) x6 [24]

5.

(V in volgende 3 steken; 2V in volgende steek) x6 [30]

6 - 10.

V rondom

[12]
[18]

[30]

Optioneel: Voor een hogere pompoen kunt u rondes 6 tot 10 nogmaals herhalen
11.

(V in volgende 3 steken; MIN ) x6

[24]

12.

(V in volgende 2 steken; MIN) x6

[18]

13.

(V in volgende steek; MIN) x6

[12]

14.

MIN rondom [6]

Dit zal de onderkant van je pompoen zijn.
Bind af, maar laat een lang uiteinde over. Rijg dit uiteinde op een naald en weef door de
overige steken om het gat dicht te maken. Ga dan door het gat in het centrum van de
pompoen en door het gat van de magische ring bovenaan (dus ga van de onderkant naar de
bovenkant van de pompoen). Keer dan terug naar de onderkant via de buitenkant en haal
terug door naar boven door de binnenkant (trek goed aan zodat je de juiste vorm krijgt).
Herhaal dit 5 tot 6 keer tot je het aantal gewenste segmenten in je pompoen hebt. Bind
daarna het overgebleven eindje af.

STEEL
Laat een eind van zo’n 20 cm over (8”). Haak 7 losse
V in tweede L van haak en in elke overige L
Bind af, maar laat een uiteinde van zo’n 20 cm (8”) over.
Ga nu met elk uiteinde van je steel door het centrum van de pompoen, van boven naar
onder. Maak onderaan een knoop en snij de overige eindjes af.
Om ervoor te zorgen dat de steel mooi recht staat kan je hem bespuiten met haarlak.
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